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Nowi aspiranci: Karol Kocemba, Artur Mikołajczyk, Szymon 
Ćwikiel, Szymon Fałowski, Filip Fiut, Piotr Krawczyk

28 lutego 2021 r. w parafii św. 
Jana Pawła II w Nowym Sączu odby-
ło się pierwsze formacyjne spotka-
nie dla młodzieży z cyklu „Światłość 
w ciemności!”, któremu przewod-
niczył biskup Leszek Leszkiewicz. 
Myślą przewodnią była jedna 
z cnót kardynalnych: roztropność.  
 Dowiedzieliśmy się, jak sprawdzić, 
czy jesteśmy osobami roztropnymi, 
a także jak sprawić, by taką osobą się 
stać. Roztropność jest ściśle związana 
rozumem. Posiadając tę cechę i roz-
wijając ją w sobie, wiemy, że nasz ro-

Cnota roztropności

Nowi aspiranci

zum nas nie zawiedzie. Kształtowanie 
w nas roztropności pomoże nam rów-
nież w rozmowie z Panem Bogiem. 
Nie będziemy rozmawiać tylko o so-
bie i swoich planach, ale otworzy-
my się na to, co chce nam przekazać 
Bóg. Poznamy jego plan na nasze 
życie. Nasza perspektywa często 
może być niewłaściwa. Nie można 
opierać się na przyjemności lub dą-
żeniu do celu w najprostszy sposób, 
wykluczając wszelki wysiłek, który na-
leżałoby podjąć. Bycie narcyzem i nie-
słuchanie Boga, tego, co do nas mówi 

i gdzie chce nas poprowadzić, w bły-
skawicznym tempie poprowadzi nas 
na samo dno. Być może nasz egoizm 
jest spowodowany pewnego rodza-
ju dezercją, strachem przed porażką 
i brakiem odwagi, aby stawić czoła 
temu, co przygotował dla nas Bóg. 
 Biskup Leszek Leszkiewicz nakłaniał 
młodych ludzi do zadawania pytań oraz 
debatowania nad nimi. Powinniśmy 
brać przykład z apostołów, którzy po 
tym, jak zobaczyli Jezusa, ukazującego 
im swoje bóstwo, poczęli rozprawiać, 
o tym, co ich spotkało. 

25 kwietnia do grona aspirantów dołączyło sześciu chłop-
ców, którzy chcą w swoim życiu kroczyć za Jezusem Dobrym 
Pasterzem! Dziękujemy Drogim Rodzicom za przykład i tro-
skę o swoich synów! Prosimy o nowe powołania do Służby 
Liturgicznej w naszej parafii! Niech Bóg będzie za wszystko i we 
wszystkich uwielbiony! Odważnych chłopców zapraszamy na 
spotkania w soboty o godz. 10:00. 

Ks. Marcin Kurmaniak
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Droga krzyżowa dziecka nienarodzonego

Domowy Kościół wspomina swego 
założyciela

W parafii Jana Pawła II 5 mar-
ca rodziny z Domowego Kościoła 
poprowadziły Drogę krzyżo-
wą z dzieckiem nienarodzonym. 
Atmosfera była wyjątkowa i pod-
niosła. Chwile ciszy i niejedna uro-
niona łza. Trudne treści poparte 
trudnym obrazem, przeplatane 
pięknym refleksyjnym śpiewem 
młodzieżowego zespołu Veritas bu-
dowały napięcie wiernych zgroma-
dzonych w świątyni, wśród których 
nie brakowało młodych ludzi.

Droga krzyżowa jak każda inna 
przeżywana w Wielkim Poście. 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste… 
- te same słowa co zawsze. A jednak 
w tej Drodze było coś wyjątkowego

I ktoś może zapyta po co to 
wszystko? Czy już nie za dużo 
o aborcji, o kobietach, o proble-
mach, które mnie nie dotyczą? 
Bóg zostawił nam jasny i konkret-
ny przekaz: Nie będziesz zabijał  
(Pwt 5, 17), a Kościół uczy, że Życie 
ludzkie jest święte (KKK 2258). I wy-
dawać by się mogło, że jest to prawda 
tak oczywista, że nie trzeba tym so-
bie zbytnio zawracać głowy. Czyżby? 
Ostatnie miesiące w naszym jakże 

świadectw rodziców, którym wma-
wiano liczne wady u ich poczętego 
dziecka i sugerowano zabieg, a ro-
dziło się ono zdrowe. Są też wzru-
szające świadectwa rodzin, które 
przyjęły chore, niepełnosprawne 
dzieci, które nawet jeśli żyły krótko, 
to wniosły wiele dobra w ich życie.  
A poza tym czy to maleństwo jest coś 
winne temu, że zaistniało? 

Ks. Kard. Karol Wojtyła powie-
dział: Zabijanie nienarodzonych dzie-
ci w łonach matek jest najboleśniej-
szą raną Kościoła i narodu. Właśnie 
dlatego dzisiaj w sposób szczególny 
trzeba nam dziękować za każde ura-
towane od śmierci życie i za każdego 
nawróconego, a wcześniej zaangażo-
wanego w aborcję człowieka. Trzeba 
też mówić o cierpieniu niewinnych 
dzieci pozbawionych możliwości ży-
cia, bycia chcianym i kochanym przez 
własnych rodziców. Trzeba nam wraz 
z cierpieniem Jezusa wręcz namacalnie 
dotknąć krzyża współczesnego świata 
i wołać słowami św. Jana Pawła II: Bóg 
stwarzając człowieka na swój obraz  
i podobieństwo, wpisał w jego „serce” 
cały porządek prawdy, który zawiera 
podstawowy nakaz: „Nie zabijaj!”. 

 JD

katolickim kraju pokazały, że dla 
wielu ochrzczonych nie jest to takie 
jednoznaczne. 

WHO podaje, że rocznie w wy-
niku aborcji ginie ok. 56 mln dzieci. 
W samej Polsce w 2019 r. było zano-
towanych 1110 legalnych zabiegów. 
Obecnie aborcja jest główną przy-
czyną śmierci na świecie. Pomimo 
tych tragicznych statystyk wciąż nie 
brakuje zwolenników „usuwania” 
dzieci, u których mogłyby wystą-
pić wady genetyczne i obrońców 
kobiet zgwałconych, samotnych 
czy biednych. Jednak w samym tyl-
ko Internecie można znaleźć wiele 

24 marca przypadła 100. rocz-
nica urodzin księdza Franciszka 
Blachnickiego. W kościele Jana 
Pawła II 14 marca Domowy Kościół 
świętował ten doniosły jubileusz. 
Dwa rejony – Nowy Sącz Wschód 
i Centrum spotkały się, by podczas 
Dnia Wspólnoty podziękować Bogu 
za dar życia i dzieła swojego zało-
życiela. 

O słudze Bożym ks. Franciszku 
Blachnickim ostatnio jest głośno 

w różnych mediach. I to nie tylko 
z powodu kontrowersji wokół jego 
śmierci. To człowiek wiary konse-
kwentnej, zatroskany o losy Kościoła 
i świata. W niełatwych czasach pano-
szącego się w Polsce totalitaryzmu 
wzywał świeckich do ożywienia wia-
ry i życia Ewangelią. Opracowując 
program posoborowej odnowy 
Kościoła, stworzył wielkie dzieło 
– Ruch Światło-Życie. Pociągał za 
sobą niezliczone rzesze młodych lu-

dzi, którzy przyjmując proponowany 
przez niego program zmieniali obli-
cze naszej ojczyzny. 

Po uroczystej Mszy św., którą 
celebrowali ks. Maciej Skoczeń i ks. 
Wojciech Knutelski, opiekunowie 
kręgów, zapalono świecę wspólno-
ty. Następnie Jacek Lelek, burmistrz 
Starego Sącza, przybliżył zebranym 
postać Sługi Bożego. Było to nie-
zwykłe świadectwo tym bardziej, 
że w 1981 r., będąc dzieckiem, pan 
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Lelek uczestniczył w oazie dla rodzin 
w Krościenku i tam osobiście po-
znał ks. Franciszka – dla niego była 
to ostatnia oaza przed wyjazdem do 
Calsbergu, z którego już nie powró-
cił do ojczyzny. Tak wspominał to 
wydarzenie: Pamiętam, jak podałem 
rękę o. Franciszkowi, kiedy rodzice, 
rozmawiając z nim, zawołali mnie, 
żebym się przedstawił. Długo nie 
zdawałem sobie sprawy, jak ważne 
jest to wydarzenie w moim życiu. Te 
rekolekcje zapoczątkowały związek 
naszej rodziny z oazą, która wpłynęła 
na nasze życie, mojej rodziny, w spo-
sób absolutnie dominujący. 

Jacek Lelek podkreślał, że Bóg 
cudownie prowadził Franciszka 
Blachnickiego, wielokrotnie ra-
tując mu życie. Jednym z ta-

kich niezwykłych wydarzeń 
było ocalenie w 1942 r., kiedy  
z Oświęcimia został przeniesiony do 
katowickiego więzienia, gdzie ska-
zano go na karę śmierci, a po pięciu 
miesiącach oczekiwania na wykona-
nie wyroku - ułaskawiono. I to wła-
śnie tu dokonało się jego nawrócenie 
– doświadczył osobowego spotkania 
z żywym Bogiem, co zdecydowanie 
wpłynęło na dalsze jego życie. 

Uczestnicy spotkania mogli też 
usłyszeć o wpływie na działalność 
Blachnickiego dwóch wielkich świę-
tych – Maksymiliana Kolbego i Jana 
Pawła II, z którym znał się osobiście. 
To nasz wielki papież, dostrzegając 
w ożywieniu Kościoła, ogromną rolę 
Ruchu Światło-Życie, popularnie 
zwanego ruchem oazowym, mówił: 

Życie jest pustynią. Grozi nam pu-
stynia. Powiem jeszcze inaczej: gro-
ziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie 
tworzyli oaz.

Kolejnym punktem Dnia 
Wspólnoty była Adoracja przygoto-
wana i poprowadzona przez małżeń-
stwa odpowiedzialne za oba rejony 
Domowego Kościoła. Modlitwie 
dziękczynnej towarzyszyły słowa 
samego Sługi Bożego. Wierni mie-
li też okazję do przeproszenia Boga 
za zaniedbania wobec tego chary-
zmatu. Modlono się również o ry-
chłą beatyfikacje Sługi Bożego. 
Gośćmi spotkania byli modera-
tor dziecezjalny DK ks. Wojciech 
Karpiel i para diecezjalna – Anna 
i Jerzy Talarowie. Uroczystość ubo-
gacał śpiew wspólnotowego zespo-
łu muzycznego Cantemus Domino.  
W Ruchu Światło-Życie każdy 
może znaleźć swoje miejsce. Obok 
Domowego Kościoła jest też Oaza 
Dorosłych, dla najmłodszych Oaza 
Dzieci Bożych, dla młodzieży 
Oaza Nowej Drogi i Oaza Nowego 
Życia oraz dla osób duchownych 
Unia Kapłanów Chrystusa Sługi 
i Instytut Niepokalanej Matki 
Kościoła. Ten Dzień Wspólnoty, 
pomimo trudnego czasu izolacji  
i świadomości, że wielu oazowiczów 
uczestniczyło w nim poprzez trans-
misję on-line, pokazał, że poczucie 
jedności jest nadal silnym elementem 
budującym wspólnotę. 

 JD
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Pojawiły się ołtarze boczne w naszym kościele
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27 kwietnia w 7. rocznicę 
kanonizacji Jana Pawła II 
w naszej świątyni zainstalowano 
dwa ołtarze boczne. W jednym 
umieszczony został obraz Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, 
a w drugim wizerunek Jezusa 
Miłosiernego. Obydwie nastawy 
ołtarzowe wykonała z drewna 
ze złoconymi detalami firma Ars 
Sacra z Wielogóry pod Radomiem, 
którą prowadzi Stefan Andrzej 
Deja z synami Przemysławem 
i Mateuszem. Ci sami rzemieślnicy 
pracują również nad ołtarzem 
głównym.

Obraz Pana Jezusa Miłosiernego 
jest kopią wileńskiego wizerunku 
wykonanego na polecenie s. 
Faustyny Kowalskiej za jej życia 
przez Eugeniusza Kazimirowskiego. 
Ukazuje Jezusa wskazującego lewą 
ręką na serce, z którego tryskają 
promienie biały i czerwony. 
Prawa ręka uniesiona jest do 
błogosławieństwa. Pod wizerunkiem 
widnieje napis: „Jezu, ufam Tobie”, 
Taki wizerunek ujrzała s. Faustyna 
w swojej wizji, a Jezus obiecał: 

„przez obraz ten udzielę wielu 
łask duszom, on ma przypominać 
żądania mojego miłosierdzia, bo 
nawet wiara najsilniejsza, nic nie 
pomoże bez uczynków”. Siostra 
była rozczarowana, gdy pierwszy 
raz ujrzała obraz. Artysta nie potrafił 
oddać piękna postaci, którą Faustyna 
widziała w swoich wizjach. Jednak 
Jezus pocieszył ją, mówiąc, że nie 
o piękno wizerunku chodzi, lecz 
o łaski, które będą przed niego 
wypraszać ludzie. W kościele p.w. 
Jana Pawła II wierni będą wzywać 
miłosierdzia Bożego, modląc się przed 
kopią wileńskiego obrazu wykonaną 
przez Witolda Orłowskiego.  
W Ołtarzu poświęconym Matce Bożej 
umieszczony jest obraz Matki Bożej 
Nieustającej pomocy ofiarowany 
do budującego się kościoła przez 
proboszcza parafii św. Małgorzaty ks. 
Jana Piotrowskiego. Kopię wykonał 
Bernard Wójcik. Jest to najbardziej na 
świecie rozpowszechniony wizerunek 
Maryi. Oryginalna ikona znajduje się 
w kościele redemptorystów p.w. św. 
Alfonsa w Rzymie. Ukazuje Maryję 
wskazującą na Syna, którego trzyma 

na ręku. Nad ich głowami unoszą się 
aniołowie niosący narzędzia męki- 
krzyż, cztery gwoździe, naczynie 
napełnione octem, włócznię. Unoszą 
je wysoko w górę, nie tyle zwiastując 
ukrzyżowanie, ile zapowiadając triumf 
Chrystusa. Z jednej nogi Dzieciątka 
spada sandał, który przypomina, 
że ma On również ludzką naturę – 
Jezus gubi sandał jakby uciekając 
w trwodze. Biblia mówi o trwodze 
Ogrójca i trwodze konania. Autor 
ikony ukazuje Dzieciątko Jezus, które 
jest bliskie człowiekowi przez to 
właśnie, że zna smak trwogi i lęku. 
Dzieciątko spogląda jednak gdzieś 
poza obraz – w stronę niewidzianego, 
jednak obecnego Ojca, który umacnia 
Jezusa w drodze, na którą Go posyła. 
Natomiast Matka podtrzymuje dłoń 
Jezusa w czułym geście. Ikona Matki 
Bożej zawiera wiele symbolicznych 
treści, które można kontemplować 
w osobistej modlitwie oraz podczas 
godzinek i Mszy św. do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy odprawianych 
w naszym kościele w każdą środę 
o 6.00.

Agata Sekuła 
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Wigilia Zesłania Ducha Świętego 
22 maja w przeddzień Święta 

Zesłania Ducha Świętego w koście-
le pw. św. Jana Pawła II mieliśmy 
okazję uczestniczyć w niezwykłym 
nabożeństwie o rozbudowanej 
i starannie przygotowanej litur-
gii słowa. Było poruszające kaza-
nie księdza Marcina Kurmaniaka 
i adoracja przygotowana przez 
młodzież. 

„To był piękny bardzo potrzeb-
ny dla mnie czas. Z jednej strony 
czas na odpoczynek od codziennego 
zabiegania w dzisiejszym świecie. 
Czas, który pozwolił mi choć na 
chwilę zapomnieć o tym, co tak bar-

biuletyn parafii św. jana pawła ii

dzo w ciągu tygodnia zaprząta moje myśli i skupia 
moją uwagę na tym, co w rzeczywistości nie jest tak 
bardzo istotne. Czas „ładowania akumulatorów” 
poprzez słuchanie Słowa Bożego, czyli tego, co 
Jezus chce do mnie konkretnie powiedzieć. Z dru-
giej strony był to czas, który pozwolił mi jeszcze 
mocniej uświadomić sobie, że choć czasami chcę 
wszytko zrobić własnymi siłami, to bez pomocy 
Ducha Świętego, nie mogę swojego życia właściwie 
poukładać. Teraz pozostaje nam tylko modlitwa, 
abyśmy umieli w swoim życiu korzystać z darów, 
którymi obdarza nas Duch Święty.”

 Monika Marzec
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Uroczystość I Komunii Świętej 
Uroczystość udzielenia sakra-

mentu I komunii świętej 2021 r. 
w parafii p.w. św. Jana Pawła II  
w Nowym Sączu szczęśliwie od-
była się jak co roku 3 maja. Do 
przyjęcia sakramentu przystą-
piło w tym dniu z podziałem na 
grupy 67 dzieci z klas trzecich 
a, b, c i d, Szkoły Podstawowej  
nr 18 im. Karola Szymanowskiego 
w Nowym Sączu. 

Wśród przystępujących dzieci 
był nasz syn. Ten dzień był spełnie-
niem jego marzeń. To zadziwiające, 
nawet dla nas rodziców, że chłopiec 
w tym wieku, na długo przed tym 
dniem, tak bardzo pragnął przyjąć 
Najświętszy Sakrament. Mimo ob-
ostrzeń związanych z trwającą pan-
demią udzielenie I Komunii Świętej 
dzieciom za sprawą ks. proboszcza 
Zbigniewa Biernata odbyła się bar-
dzo uroczyście i sprawnie. Panowała 

bardzo miła atmosfera. Na koniec 
zrobiliśmy sobie kilka zdjęć rodzin-
nych, po czym zabraliśmy nasze-
go syna na równie udany uroczysty 

obiad w towarzystwie najbliższej ro-
dziny. Ten dzień z pewnością szcze-
gólnie zapisał się w naszej pamięc

Sławomir Mikołaczyk 

Ks. proboszcz Zbigniew Biernat, katecheta ks. Rafał Główczyk, wychowawczyni Barbara Gadzina z dziećmi ze SP18
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Ks. proboszcz Zbigniew Biernat, katecheta ks. Rafał Główczyk, wychowawczyni Violetta Dunikowska z dziećmi ze SP18

Ks. proboszcz Zbigniew Biernat, katecheta ks. Rafał Główczyk, wychowawczyni Jolanta Tokarczyk z dziećmi ze SP18
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Telefon parafi alny: 515 022 018
Strona parafi alna: https://jp2nowysacz.pl/

Kancelaria paraf. w dni powszednie – pół godz. po Mszy św.
W pierwszy piątek i święta – KANCELARIA NIECZYNNA

Biblioteka parafi alna: wtorek – 18.15-19.00

Konto paraf.: 56 1050 1722 1000 0090 3022 9067

BIULETYN PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II 
REDAGUJE ZESPÓŁ:

 KS. ZBIGNIEW BIERNAT, JADWIGA PAPAJ, AGATA SEKUŁA 
WSPÓŁPRACA – ADAM MISIEWICZ

Korekta własna

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
W PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II

DNI POWSZEDNIE:
Msza św. – 6.30 i 17.30 (w piątek – 6.30, 15.15)

Nowenna do św. Jana Pawła II – wtorek – 17.00

Koronka do miłosierdzia Bożego – piątek – 15.00

Godzinki – codziennie o godz. 6.00 (niedziela – 7.30)

NIEDZIELA I ŚWIĘTA OBOWIĄZKOWE:
Msza św. – 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (z udziałem dzieci), 12.30 (chrzcielna), 

16.30 

Sobota – 17.30 – Msza św. niedzielna 

Januszowa – 10.15

Spowiedź św. codziennie przed nabożeństwami i w czasie ich trwania.

PIERWSZY PIĄTEK:
Msza św. – 6.30, 15.15, 17.30

Spowiedź – w środę dla dzieci ze szkoły podstawowej: 17.00-18.00; 

dla gimnazjum – czwartek: 16.30-18.00; w piątek: 6.00-7.00; 14.30-15.30; 

17.00-18.00

Januszowa – 17.00

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE – 6.30 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
– czwartek – 7.00 -17.30

Odeszli po nagrodę do Pana
(1.03. – 31.05.2021 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Lena Skoczeń, Mateusz Bugajski, Kacper Jasiński, Jakub Grygiel, 
Zofi a Migacz, Hanna Wojciechowska, Dominik Gromala, 
Franciszek Zawiliński, Nikodem Oleksy, Oliver Bertsch, Leon 
Poręba, Miłosz Milnerowicz, Adrianna Ruchała, Leon Stach, 
Cezary Miśliwiec, Franciszek Oleksy, Pola Kozub, Igor Piwowar, 
Elżbieta Kowalik, Filip Gargas, Filip Król.

Damian Żelazko i Anna Przepióra, Wojciech Kowalczyk i Żaneta 
Kumor

Stanisław Korusiewicz l. 76, Stanisław Michalik l. 75, Wiesław 
Kłap l. 67, Ryszard Kopczyński l. 66, Ryszard Majcher l. 75, Marta 
Bochenek l. 64, Czesława Szczygieł l. 58, Tadeusz Tokarz l. 75, 
Stanisław Rzońca l. 76, Krystyna Bieniek l. 63, Wioletta Szlag 
l. 46, Teresa Lelito l. 77, Tadeusz Chwast l. 90, Andrzej Król l. 84, 
Bolesław Czup l. 72, Czesław Pieńko l. 86, Władysława Żelazko 
l. 87, Marianna Lidwin l. 78, Eugeniusz Lange l. 74, Tadeusz 
Żelazko l. 72, Wojciech Tokarczyk l. 90.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(1.03. – 31.05.2021 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.03. – 31.05.2021 r.)

Katecheta ks. Dariusz Dziedziak z dziećmi z Januszowej


